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o obslugg prawne

zawar|a w dniu 3 grudnia 2A2A r. w Lubartowie pomigdzyt

oo,tpr, ..k(.(W*bi^

Gmin4 Miasto Lubart6rv z siedzib4 w Lubarlowie przy ulicy Jana. Pawla II 12; 2l-100

[.ubart6w, NIP: 714i901 186, REGON: 431019388,

reprezentowanq przez

llumistrza Miasta Lubart6w * Krzysztofa Pa$nika,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Lucyny Biskup

zwanym dalej Zleceniodawc4

Radc4 pralvnym Jaroslalvem Z, l-fiasiem, prowadzqcyn dziatal.no$6 gospodarczq pod

naz\y4 Kancelaria Radcowska Jaroslaw Z.Lata,{i z siedzibq przy ul. Strzeleckiej 18; 2.t-560

Migdzyrzec Podlaski, wpisanyrn na listq radcdrv prawnych prowadzon4 przez RadE Okqgowej

Izby Radcdw Prawnych w Lublinie pod numerem Lbl&l9l, NIP 5381307458, REGON

034229469,

zwanym dalej Zleceniobiorcq,

l4cznie zwanymi dalej stronami,

o nastgpujqcej tre$ci:

$1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiqzuje sig do $wiadcrzenia biez4cej pomocy

prawnej w zakresie:

1, obslugi prawnej sesji Rady Miasta Lubar16w, w tym w szczeg6lnodci: uczestniczenia

w sesjach Rady Miasta Lubart6w, udzielania informacji prawnej, opinii, porad

i konsultacji prawnych, wystgporvania przed s4dami powszechnymi

i administracyjnymi wszystkich instancji otaz organami radministracji rzqd.owej

i samorz4dowej, z wylqczenie projektowania i parafowania uchr,val Rady;

?.. obslugi prawnej Zleceniodawcy w sprawach zwi1zanych z stosowaniem prawa Ilracy

w rJrzgdzie Miasta Lubartowa oraz. pozostalych jednos,tkach organizacyjnych

Zleceniodawcy, w tym udzielania inlbrmacji prawnej, opinii, porad i konsultacji

prawnych, wystgporvaniaprzed sqdamipowszechnymi i administracyjnlmi wszystkich

instancji oraz organami administracji rzrldowej i samorzqdowej;
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$2
1. Strony ustalajq, ie Zleceni<rbiorcy za wykonywanie czynno$ci okreslonych w$ I

umo\\Y przysluguje miesigczne wynagrodzenie w wysoko5ci netto i2 500 zl (slownie: dwa

tysiqce pigiset zlotych 001100), w ramach kt6rego Zlecsniobiorca zobowiqzanyjest Swiadczyi

uslugi prawnicze lub pozostawai w gotowo$ci do ich $wiadczenia w wymiarze do 25 g,:dzin

miesiEcznie,

2. W przypadku zgloszenia przez Zleceniodawcq zapotrzebowania na ustrugi

Zleceniobiorcy w zakresie opisanym w $ 1 rv wymiarze przekracza.iqcym 25 godzin ;pracy

w okresie miesi4ca kalendarzowego, za kaidq kolejn4 godzing pracy strony ustalaj4

wynagrodzenie w kwocie l5A il netto (slownie: sto pigidziesiqt zlotych netto). Czas pracy

i podjqte czynnoSci nieobjgte wynagrodzeniem, o kt6rym mowai w ust. 1, za ,ckres

rozliczeniowy udokumentowane bqdq zat4cznikiem do faktury okre$laj4cym opis czynno$ci,

czas po$wigcony na wykonanie czynno5ci i datq jej wykonania,

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustgpach paprzedza)qcych, w okresie trrvania

umowy nie przekroczy lqcznie kwoty okre6lonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2404 r. * Prawo zam6wieri publicznych.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ustgpach paprzedzaj4cych, zostanie powigkrizone

o podatek od towar6w i uslug w wysoko$ci obowiqzujqcej w dacie wyslawienia faktury,

5, Opr6cz wynagrodzenia oke$lonego w ust, I Zleceniobiorcy przysluguje illwot

zasqdzonych koszt6w zastqpstwa procesowega oraz zwrot koszt6w zleconej podr6zy

sluibowej.

6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy piatne bgdzie kaZdego miesiqca z doiu w tenninie

faktury VAT przez Zleceniobiorcg, przelewem na rachunek14 dni od dorgczenia

Zleceniobiorcy w

Faktury wystawiane bSdE ostatniego dnia roboczego miesiqca

kalendarzowego.

7 . Za dziefi z"aplaty uznaje sig dzierl uznania rachunku Zleceniobiorcy.

8. Zlecedodawsa upowaZnia Zleceniobiorcg do wystawienia faktur VAT bez jego

podpisu.

$3

1. Zleceniobiorca bgdzie wykonywal osobi$eie czynnosci objt;te umow4, o ktorych

mowa w $ 1 umowy, jak rdwnie| za pomoc4 swoich pracownik6w lub osob wykonujqcych dla

niego okredlone czynno$ci na innej niz umowa o pracq podstawie prawnej. Zleceniobiorca

llfivtt.



moze w szczeg6lnoSci powierzyi wykonanie czynno$ci objgtych umow4 innym radcom

prawnym, adwokatom oraz aplikantom radcowskim lub adwokackim, ,.a kt6rych jednak;ronosi

woboo Zleceniodawcy odpowiedzialnoSf ( przedstawicisle Zleceniobiorcy),

2. Zleceniobiorca na uprzednie zam6wienie Zleceniodawcy zapewni obecno$d

przedstawiciela Kancelarii w siedzibie Zleceniodawcy w oznaczonyffi czasie, nie czE$ciej niz

dwa razy w tygodniu na} godziny dyzuru.

3. T,leceniadawca v\ryznacza osobg do kontakt6w z przedstawioielem Zleceniobicrrcy *
Pana Tomasza Szoltka. Osoba ta bqdzie odpowiedzialna za :rebranie i przekazanie

Zlsceniobiorcy wszelkich informacji i danych, przygotowanie str:sownych dokumr:nt6w

i material6w, powiadomienie Zleceniobiorcy lub jego przedstawiciela o zakresie prac.

4, W razie nieobecno$ci os6b Wznaczanych do wzajemnych kontakt6w przez kuzd4

ze stron, zar6wno Zleceniodawca jak i Zleceniobiorca vq,znacz4 inn4 osobg, o czym

niezwlocznie powiadomi drugq strong.

5. Przekazywanie informacji, danych i rnaterial6w mo2e r6wniet odbywai sig m,iEdzy

stronami drogq elektroniczn4 na nastqpuj4ce adresy mailowe:

6, Poza godzinami wizyL przedstawiciela Zleceniobiorey w siedzibie Zleceniodawcy,

nabiel1co bgd4 wykonywane czynno5ci objgte umow4, przekaza.ne za pomoc4 $rodka

przekazu wskazanego w ust. 5.

$4
Zleceniodawca na wniosek Zleceniobiorcy obowiqzany jest do dokonywania we wlasnym

zakresie oplat s4dowych, skarbowych i innych. Z,aplaty tych oplat Zl,gceniodawca dokona na

wskazany przez Zleceniobiorcg rachunek, z ozfiaczenriem tytulu zaplaty wskazanym przez

ZleceniobiorcE i w terminie przez niego oznaczonym pod rygor€m ujemnych skutk6w

prawnych w razie uchybienia terminowi zaptaty b4d2 dokonania wadliwej zaptraty.

Zieceniobiorca obowi4zany jest do wskazania infomracji dotycz4cych oplat ze stosorvnym

wyprzedzeniem umo2liwiajqcym Zleceniodawcy realizacj g oplaty.

$s

Zleceniobiorca moze odm6wii podjEcia siE okre$lonych czynnodci z przyczyn wynikajrlcych

z deontologii wykonywanego zawodu oraz obowiqzujqcych w prawie zakaz6w. O odmowie

podjEcia siq okre$lonych czynnodci Zleceniobiorca powiadomi niezwlocznie ZleceniodirwcE'
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wyj a3niaj qc przy czytry odmowy.

$6

1, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedziah,o5ci za jakoSC, kompletno$( onz zgodno$6

zrzeezywistym stanern rzeczy dostarczonych mu dokument6w, informacji i materiai6w, i3 ile

dostrzeze nieprawidlowosci dotyczqce dostarczonych mu dollument6w, infonnacji

i materiai6w, obowi4zany jest powiadomid o nich Zleceniodawcq i udzielid mu stosownego

terminu celem usunigcia tych nieprawidlowo$ci. Nieuczynienie zado$d z4daniu

Zleceniobiorcy, skutkowad bgdzie tym, 2e Zieceniobiorca bEdzie m6gl wedlug wlasnego

uznania odm6wii dokonania danej czynno$ci z uwagi na niekompletrroSi dostarczonych mr.r

dokument6w, informacji i materialdw, nie ponosz4c odpowiedzialno(c'i za skutki zaniechania

dokonania tej czynno$ci, jak r6wniez rozwiqzac umow? bez: zachowania oluesu

rvypowiedzenia.

2, Zleceniobiorca oSwiadcza, 2e jest ubezpieczony od odpo'wiedzialnoSci cpi,ilnsi

w zwi4zku z prowadzonq dzialalno$ciq.

$7

Zarcwna Zleceniobiorca jak i Zleceniodawca obowiqzani sq zachowad w tajemnicy wszelkie

informacje i dane uzyskane w zwi4zku zrealizawanE umow?,

$8

Umowa z*warta zostaje Ra czas okre$lony od 0l grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021

roku z mozliwo5ci4 jej rozwi4zania ptzez kaidq ze stron z zachorvaniem trzymiesiqcznego

okesu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiqca kalendarzowegc,.

$e

1. Wszeikie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

2. Wszelkie zawiadomienia wzajemne stron, inne niz te, kt6re dotyczq realizacji

czynno$ci dotycz4cej biez4cej pomocy prawnej, bqdq sporz4dzane q, formie pisemnej oraz

dorgczane stronom bqdf ich przedstawicielom za pomoc4 listu poleconego na adresy wskazane

w umowie albo bezpo$rednio za potwierdzeniem odbioru, Strony obovriqzane sq niezwlocznie

powiadomii sig nawzajem o zmianie adres6w pod rygorem ujemnych skutk6w wynikajq.cych

z obowi4zku dorqczeri polegajqcych na uznaniu zawiadomienia za skutercznie dorgczone.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszq umowE bEdq mialy zastosowanie przr:pisy



Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie spory wynikajqce z niniejszej umowy bgdzie rozpatrywal odpowied:ri qd

powszechny wla$ciwy dla Zleceniodawcy. 
r

5. Umowg sporzqdzono w dw6ch egzenrplarzach, po jednym e1zemplxzu dla lmzdej

ze stron,

XANC ELr',RlA RADCOVVSKA'"- J#6st.nw z' cnrn$
zr -s6o MieozYrzec Podlaski

,,1 Strletecfa iA; tel' IOSSt 371'23'25
. . 'niargsozzaa6S' .NlP' 538'.1i.0 74:5'1. '

Zleceniobiorca Zleceniodawca

s i,..i RB{}rr }JrAS1..\

t-,,"{f,, Biskup

I} LJRM ISl,RZ

5


